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1 .Науковий в1дд1л Нацюнального ушверситету «Острозька академ!я» е
структурним шдроздшом ушверситету, який створено з метою оргашзацн,
контролю 1 координацп науково'Г, науково-техшчно'1 д!яльност1 в ушверситет! та
впровадження ТГ результатов у навчальний процес 1 виробництво.

2. Науковий В1ддш зд!Йснюе свою д!яльшсть вцщовцщо до Закотв Украши
«Про вищу осв!ту», «Про наукову 1 науково-техшчну д!яльшсть», «Про прюритетш
напрями розвитку науки I техшки», «Положения про оргатзащю науковоТ, науково-
техшчно'Т д1яльност1 у вищих навчальних закладах 111-1У р!вшв акредитацп», шших
нормативно-правових актов Украши в галуз! освгги 1 науки, Статуту Национального
ун!верситету «Острозька академ!я», наказ!в 1 розпоряджень ректора 1 першого
проректора з навчально-науковоУ роботи, правил внутр!шнього трудового
розпорядку ушверситету 1 цього Положения.

3. Основними завданнями Наукового вщдшу е:
1) одержання 1 використання наукових знань з метою створення сусшльно

корисних наукових результата, забезпечення як1сно1 шдготовки фах1вщв для
В1ДПОВ1ДНИХ галузей економжи;

2) планування 1 удосконалення науковоТ та 1нновац1Йно1 д1яльност! в
ушверситетц

3) оргашзац1я I координац!я проведения пошукових та прикладних дослщжень
в1дпов1дно до затвердженого тематичного плану ушверситеху;

4) п!дготовка запит!в щодо внесения до перелшу «Пр1оритетних напрям!в
наукових дослцркень» науково-техн!чних розробок ун!верситету з отриманням
державного фшансування та Ух проведения;

5) координация роботи щодо публшацп результат!в наукових досл!джень у
виданнях, що входять до м!жнародних наукометричних баз даних науковоТ
л!тератури.

6) пропаганда досягнень науковц!в ушверситету, оргашзащя впровадження
результате Тх дослщжень 1 розробок в навчальний процес та виробництво;

7) шдготовка до науково-дослщноУ та 1нновац1йноТ д1яльност1 талановитоТ
студентсько'Г молод!;

8) координащя роботи студентських наукових гуртк!в;
9) планування та координащя проведения конкурс!в студентських наукових

роб!т та ол1мп!ад з навчальних дисциплш 1 спещальностей;
10) планування 1 координащя д1яльност1 науково-дослщних лаборатор1й,

м!жкафедральних наукових семшар1в, спец1ал!зованих учених рад;
11) кооперащя и укладання договор!в про наукове сшвроб1тництво 1з

пров!дними навчальними, науково-досл!дними установами та п1дприемствами
Украши 1 заруб!жжя;

12) вивчення и узагальнення передового досв!ду проведения науково-
досл1дних роб!т у навчальних закладах I наукових установах Украши та заруб!жжя
1з впровадженням в ун1верситет1;



13) здшснення облжу впровадження у навчальний процес результатов
науково-дослцщих роб!т тдроздшв университету;

14) координация структурних шдроздшв университету щодо пошуку 1
залучення швестицш, грантових пропозшп'й тощо для проведения наукових
дослщжень та проект!в;

15) координащя наукових семшар!в, конференций, симпоз!ум1в, то проходять
на баз! ушверситету;

16) контроль за виданням в ушверситет! наукових журнал!в, зб1рник1в,
матер1ал1в конференций та шших наукових видань;

17) контроль ведения обл!ку з питань науково-доошдноУ роботи шдроздЫв
университету;

18) шдготовка зв!тност1 про наукову 1 науково-техшчну д1яльжсть
университету, науково-дослщш роботи, що виконуються на 1шц1ативних засадах, за
державним замовленням та фшансуванням орган!зац1ями-партнерами ун!верситету;

19) здшснюе науково-техн!чне сгйвроб}тниитво з навчальними, науковими
закладами, установами, оргашзащями та фондами заруб!жннх краТн, шип види
наукового сшвроб!тництва в1дпов!дно до чинного законодавства.

20) виконуе шип завдання визначеш ректором та першим проректором п
навчально-науковоТ роботи.

4. Науковий в1дд1л п1дзв1тний та шдконтрольний ректору университету,
створюеться 1 лшвщуеться за його р!шенням.

Координац1ю д!яльностл Наукового В1дд1лу та контроль за його д!яльшстю
зд1йснюе перший проректор 1з навчально-науковоУ роботи,

5. Науковий в1ддш очолюе Кер1вник, яки и призначаеться на посаду та
зв!льняеться з посади ректором ун!верситету за поданням першого проректора з
навчально-науково!' роботи.

Кер1вник Наукового в1дд!лу:
1) спрямовуе 1 координуе д!яльн1сть структурних шдроздшв Наукового

в1дд1лу;
2) забезпечуе координащю та взаемод!ю Наукового в1дд!Л\ з ш ш и м и

структурними П1дрозд1лами ун!верситету;
3) забезпечуе здшснення та реал1зац1ю науковоТ д!яльност! в ун!верситет] в

межах сво1х обов'язк!в та повноважень, делегованих першим проректором 1з
навчально-науково'Г роботи;

4) в1дпов!дае за виконання покладених на Науковий в1дд!л завдань 1з реалг^ап!'!'
державно'1 пол!тики у сфер! осв!ти I науки;

5) погоджуе положения про структуры! п1дрозд!ли Наукового в1дд1лу 1
посадов! обов'язки пращвниюв в1дд1лу;

6) подае на затвердження ректору, першому проректору з навчально-науково!
роботи кошториси доход1в ] видатк!в та штатний розпис Наукового В1дд1лу в межах
гранично!' чисельност! та фонду оплати пращ його прац1вник1в;



7) одержуе у встановленому порядку вщ пращвниюв утверситету,
структурних шдроздшв документи, дов1дки, розрахунки, шш! матер!али, необхцш!
для виконання покладених на нього завдань;

8) за погодженням 1з кер^вниками вщповщних структурних пщроздшв
утверситету залучае пращвниюв для подготовки проект!в нормативних акт!в та
шших документ!в, а також для розробки та реал1зацп заходов, що проводяться
Науковим в1дд1лом зпдно з виконуваними функщями;

9} бере участь у нарадах, семинарах, конференциях та шших заходах, яю
проводяться в университет! та шших установах у раз! розгляду питань, що
стосуються науково'Т д1яльност1;

10) контролюе виконання постанов, наказ!в, розпоряджень та шших правових
докумеьгпв з питань науковоТ д1ялы-юст1;

1 1 ) мае право ознайомлюватися п ранениями ректора, першого проректора з
навчально-науковоТ роботи утверситету, як! стосуються дшльностл Наукового
в1ддыу;

12) вносить на розгляд першого проректора з навчально-науковоТ роботи
пропозицц щодо оптим1зац]'1 д1яльност! Наукового в1дд!лу;

1 3 } падас з а п и т и за д о р у ч е н п я м першого проректора з навчально-науковоТ
роботи щодо отримання шформацГГ, необх1дно'Т для виконання задач 1 функщй
Наукового в1дд!лу;

14) зд^йснюе взаемод!ю з першим проректором з навчально-науковоТ роботи
ушвереитету, кер!вниками структурних шдроздшв, деканат!в, кафедр з метою
отримання шформацп з питань науково-досл!дноТ роботи;

15) вщпов!дальний за гидготовку форм, проектов та зразк!в макет!в документа
з питань орган!зац1Т д1яльност1 Наукового в1ддшу ун!верситету в межах свое'Т
компетенц1Т;

16) сгворюе у склад! в1дд1лу науково-дослщн! гпдроздити, що дпоть на
громадег>ки\ засадах;

17) здшснюе 1нш1 повноваження делегован! ректором университету або
першим проректором з навчально-науковоТ роботи.

6. До складу Наукового в1дд!лу входять структуры! пщрозд!ли, як! д^ють на
основ! Статуту университету, цього та 1нших положень.

П|дрозд1ли Наукового в1дд1лу створюються наказом ректора и знаходяться в
п!дпорядкуванн1 першого проректора з навчально-науковоТ роботи.

Структура Наукового в1дд!лу 1 чисельтсть його пращвник!в затверджуеться
ре К' горо м у н 1 вере итету.

7. Науковий в1дд1л не е юридичною особою, не мае самост!йнога балансу,
рахунюв в органах Казначейства Украши.
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